
 

Przedmiot kod nr w 

planie 

studiów 

ECTS 

Specjalizacja Hotelarstwo TR/1/SPC/HOTL 48 c 16 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr III/5-6 

Typ przedmiotu 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Wykłady/ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne: 

Wykłady (40godzin/5 godziny e-learning ) 

Ćwiczenia (52 godzin/ 8 godzin e-learning) 

 

Niestacjonarne: 

 

nie dotyczy 

Język wykładowy Polski 

Forma/typ zajęć Wykład 

Ćwiczenia 

Spotkania z praktykami  

Wycieczki do hoteli 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom 4 

Hotelarstwo 

Założenia wstępne: 

wiedza, umiejętności, kompetencje z 

hotelarstwa 

 

Metody dydaktyczne wykład multimedialny, ćwiczenia z 

wykorzystaniem oryginalnych dokumentów 

hotelowych, artykułów z prasy branżowej i 

danych statystycznych, wycieczki do hoteli 

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia 

obecność na ćwiczeniach i wykonanie 

zadań, zaliczenie na ocenę pozytywną 

ćwiczeń, pozytywna ocena z egzaminu 

 

Formy zaliczenia 

Ocena końcowa z ćwiczeń składa się z ocen 

z: 

- aktywność na zajęciach  

- terminowe złożenie wymaganych prac 

- ustna prezentacja projektu 

 

Przykładowe pytania: 

1. Zasady funkcjonowania służby 

pięter 

2. Zasady rezerwacji usług hotelarskich 



Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Metodyki Turystyki 

  

 

Cele i zadania przedmiotu 

Wiedza 
C1. Zapoznanie z zachowaniami i relacjami zachodzącymi pomiędzy pracownikami hotelu, 
kierownictwem, gośćmi. 
C2. Zapoznanie z organizacją i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego w 
otoczeniu ekonomicznym. 
C3. Zapoznanie z ogólnymi zasadami tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości właściwych dla hotelarstwa. 
Umiejętności 
C4. Nauczyć wypowiadać się na podstawowe tematy zawodowe z zakresu hotelarstwa 
wykorzystując terminologię adekwatną do omawianego zagadnienia. 
C5. Nauczyć organizowania przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych dostosowanych 
do określonych warunków oraz zainteresowań i potrzeb uczestników. 
C6. Nauczyć zasad analizowania reklamacji, uwag klientów jak również skutków zaniedbań 
w przedsiębiorstwie hotelarskim. 
Kompetencje społeczne 
C7. Nauczyć rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu. 
C8. Nauczyć określać priorytety służące realizacji wykonywanych zadań. 
 

Treści kształcenia: 

Wykłady 

 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele przedmiotu 

 Przedsiębiorstwo na 

rynku turystycznym. 
2 K_W09 

K_W12 

C1, C2 

 

 Otoczenie 

przedsiębiorstwa 

hotelarskiego.  

3 

 Formy organizacyjne 

prowadzenia 

działalności hotelarskiej.  

3 K_W09 

K_W12 

K_W19 

C1, C2, C3 

 

 Wybrane zagadnienia z 

naukowej organizacji 

pracy.  

3 

 Struktury organizacyjne 

i systemy zarządzania. 
3 

 Podstawowe dokumenty 

organizacyjne.  
3 K_W19 C2, C3 

 Podstawowe komórki 

organizacyjne, struktura 

organizacyjna.  

3 C1, C2 

 Systemy organizacyjne 

w hotelarstwie. 
3  



 Schemat organizacyjny, 

opis zadań 

departamentów. 

3  

 Schemat opisu 

stanowiska pracy, 

charakterystyka 

poszczególnych 

stanowisk 

3 K_W09 

K_W12 

 Organizacja działów 

hotelowych  
4  C2 

 Predyspozycje 

psychofizyczne i 

intelektualne 

pracowników 

przedsiębiorstwa 

hotelarskiego. Etykieta i 

etyka zawodowa.  

3 K_W09 

K_W12 

C2, C3 

 Zasady rekrutacji 

doboru weryfikacji 

pracowników w 

hotelarstwie. 

3 K_W09 

K_W12 

C2, C3 

 

Ćwiczenia 
 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele przedmiotu 

 Otoczenie 

przedsiębiorstwa 

hotelarskiego. 

Organizacja działalności 

hotelarskiej. 

2 K_K05 

K_K03 

C7, C8 

 

 Struktura organizacyjna 

hotelu.  
4 

 Współdziałanie 

pomiędzy 

podstawowymi 

zespołami 

współczesnego hotelu. 

4 K_U11 

K_K03 

C6, C7 

 Dokumenty 

organizacyjne.  
4 C4,C5 

 Procedury hotelowe.  4 

 Organizacja i technika 

pracy recepcji. 

Działalność „front 

office”. Fachowa 

obsługa gościa. Etapy 

obsługi gościa 

hotelowego. 

Podejmowanie 

odpowiednich procedur. 

4 K_K05 

K_K03 

C7, C8 



 Organizacja i technika 

pracy służby pięter. 

Stanowiska pracy. 

Zakres obowiązków. 

4 C8 

 Organizacja i technika 

pracy w działach 

pomocniczych i 

zarządzających: dział 

techniczny, dział 

transportu, magazyny.  

4 K_U17 C4 

 

 Organizacja i technika 

pracy administracji 

hotelowej 

4 K_U17 

 Rola gastronomii 

hotelowej.  
6 K_U17 

K_U01 

K_U11 

C4, C5, C6 

 Organizacja wolnego 

czasu w hotelarstwie.  
4 K_U17 

K_U01 

C4, C5 

 Usługi rekreacyjne-

wypoczynkowe, 

organizacja ośrodków 

sportowo rekreacyjnych 

w hotelu.  

Usługi informacyjne, 

krajoznawcze, 

kulturalne, integracyjne. 

4 K_U17 

K_U01 

 Organizacja usług 

specjalistycznych. 

Usługi konferencyjne, 

szkoleniowe, lecznicze. 

4 K_U17 

K_U01 

 

Rozliczenie punktów ECTS Specjalizacja Hotelarstwo 

 

Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 pkt 

pkt ECTS – 25 -30h 

Studia 

stacjonarne 

Rodzaj 

aktywności 

Studia niestacjonarne-nie dotyczy 

Liczba godzin Punkty ECTS  Liczba godzin Punkty ECTS 

45  1,5 ECTS Godziny 

kontaktowe - 

wykład 

   

60  2 ECTS Godziny 

kontaktowe - 

ćwiczenia 

   

60 h  2 ECTS Przygotowanie 

indywidualnej 

prezentacji 

ustnej 

  

75 h 2,5 ECTS Studiowanie 

lektur i źródeł 

  



120 h 4 ECTS Przygotowanie 

indywidualnej 

prezentacji 

dokumentów 

wymaganych na 

ćwiczeniach 

(projekty) 

  

120 h 4 ECTS Przygotowanie 

do zaliczenia 

  

480 h 16 ECTS RAZEM   

 

 

 

Literatura podstawowa: 
1. Dominik P., Drogoń W., Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego, WSE 

ALMAMER , Warszawa 2009 

2. Drogoń W., Granecka-Wrzosek B., Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2, WSiP, 

Warszawa 2011 

3. Drogoń W.(red.) Bezpieczny hotel. Wyd. IWIU, Warszawa 2012 

4. Błądek Z. Hotele, programowanie, projektowanie, wyposażenie.  Palladium Poznań 

2001 

5. Wolak G. Organizacja pracy w hotelarstwie, KSH, Proksenia Kraków 2006 

 

Literatura uzupełniająca: 
1. OparkaS., Nowicka T., Organizacja i technika pracy w hotelarstwie, Cz. I i  II, PZH 

Warszawa 2003 

2. Nowakowski M. Obiekt hotelarski jako przedsiębiorstwo, WSH, Katowice 2000 

3. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, 

Warszawa 2008 

4. Knowles T. Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001 

5. Błądek Z. Hotele bez barier, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

Palladium Poznań 2003 

 

 

 Student, który zaliczył przedmiot 

zamierzone efekty 

kształcenia 
forma zajęć sposób oceny 

odniesienie do 

EK dla 

kierunku/ 

odniesienie do 

EK 

dla obszaru 

Zna i rozumie 

pojęcie i 

funkcjonowanie 

ekosystemu, relacje 

zachodzące między 

człowiekiem a 

środowiskiem oraz 

związane za tym 

zagrożenia 

wykład 

Wykład z prezentacją 

multimedialną 

 

egz. pisemny K_W09 M1_W01 

Zna podstawowe 

pojęcia ekonomiczne 

i finansowe, rozumie 

wykład 

Wykład z prezentacją 

multimedialną 

egz. pisemny K_W12 S1P_W03 



funkcjonowanie 

mechanizmów 

gospodarczych w 

przedsiębiorstwie 

hotelarsko-

gastronomicznym w 

skali mikro- i 

makroekonomicznej; 

rozumie wzajemne 

oddziaływanie 

turystyki, rekreacji i 

gospodarki 

 

Zna ogólne zasady 

tworzenia i rozwoju 

form indywidualnej 

przedsiębiorczości 

właściwych dla 

hotelarstwa 

wykład 

Wykład z prezentacją 

multimedialną 

 

egz. pisemny K_W19 S1P_W11 

 

Potrafi wypowiadać 

się na podstawowe 

tematy zawodowe z 

zakresu hotelarstwa 

wykorzystując 

terminologię 

adekwatną do 

omawianego 

zagadnienia 

ćwiczenia 

Analiza tekstów z  

Analiza dokumentów 

prawnych i 

wewnątrzhotelowych 

 

prezentacja K_U17 S1P_U10 

Potrafi zorganizować 

przedsięwzięcia 

turystyczne i 

rekreacyjne 

dostosowane do 

określonych 

warunków oraz 

zainteresowań i 

potrzeb uczestników 

ćwiczenia 

Analiza tekstów z  

Analiza dokumentów 

prawnych i 

wewnątrzhotelowych 

Samoocena wiedzy 

projekt K_U01 S1P_U02 

Potrafi analizować 

reklamacje, uwagi 

klientów jak również 

skutki zaniedbań w 

przedsiębiorstwie 

hotelarskim 

ćwiczenia 

Analiza tekstów z  

Analiza dokumentów 

prawnych i 

wewnątrzhotelowych 

 

referat K_U11 M1_U07 

Potrafi rozwiązywać 

najczęstsze problemy 

związane z 

wykonywaniem 

zawodu 

ćwiczenia 

Analiza tekstów z  

Analiza dokumentów 

prawnych i 

wewnątrzhotelowych 

 

prezentacja K_K05 M1_K06 



Potrafi odpowiednio 

określić priorytety 

służące realizacji 

określonego przez 

siebie lub innych 

zadania 

ćwiczenia 

Analiza tekstów z 

dyskusją 

Analiza dokumentów 

prawnych i 

wewnątrzhotelowych 

Praca w grupach – 

projekt 

Samoocena wiedzy 

zadanie grupowe 

bądź 

indywidualne 

K_K03 M1_K05 

Autor: dr Piotr Dominik, mgr inż. Witold Drogoń 
 


